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SAMMANFATTNING 

Trafikverket planerar att bygga ut järnvägen mellan Tomteboda och Kallhäll för att 

bygga fler spår och förbättra tågtrafiken I Stockholmsregionen. För sträckan mellan 

Huvudsta och Sundbyberg innebär det en ny station vid Huvudsta samt en ny tunnel 

med överdäckning mellan Nybodagatan och Frösundaleden. I samband med 

utbyggnaden av järnvägen planerar Solna Stad för bostäder och kontor i anslutning till 

överdäckningen och i anslutning till järnvägen genom Solna Business Park. 

 

Detaljplaneområdet Mälarbanan i Solna som omfattar området Huvudsta ska 

exploateras och överdäckning planeras för järnvägen. Med överdäckningen tas en 

gångtunnel bort under järnvägen som kopplar Oskarsrogatan med Ankdammsgatan. 

 

Vid västra delen av planområdet ska järnvägen gå i ett tråg mellan tunnlarna i 

Huvudsta och i Sundbyberg. Detta medför att höjdsättningar från centrala Sundbyberg 

och områdena kring Solna Strand och Solna Business Park kommer att påverkas av 

detta och bli beroende av varandra. Planerad höjdsättning och exploatering orsakar en 

ändring av avrinningsvägar i området och skapar flera instängda områden. 

 

En skyfallsgrupp med deltagare från Solna Stad, Sundbybergs Stad, Trafikverket och 

Tyréns har sedan januari 2021 jobbat med att samordna skyfallslösningar till följd av 

föreslagen detaljplan och planerad järnvägsanläggning. De framtagna 

skyfallsåtgärderna som beskrivs i rapporten har bearbetats och utretts i 

skyfallsmodellen i en iterativ process för att hitta de bästa helhetslösningar utan att ha 

en negativ inverkan på omgivningen avseende översvämningsrisker. 

 

Inom planområdet finns järnvägen som klassas som samhällsviktig verksamhet samt 

en eldistributionsanläggning vid fastigheten Huvudsta 3:27 på Oskarsrogatan nära 

Huvudstafältet. 

 

En Mike Flood modell som är en kopplad modell som beskriver både ytavrinningen och 

hydraulik i ledningsnät har byggts upp för att utreda skyfallssituationen för två av de 

fyra avrinningsområden som täcker planområdet Mälarbanan samt avrinningsområde 

inom Sundbyberg Nya Stadskärna. 

 

När föreslagen detaljplan och samtliga skyfallsåtgärder är genomförda kommer det 

inte att finnas översvämningsrisker vid ett klimatanpassat 100-årsregn för den 

planerade bebyggelsen inom planområdet. Skyfallsåtgärder bidrar även till att minska 

översvämningsrisker utanför planområdet och skyddar samhällsviktiga verksamheter 

mot översvämningar. Det rekommenderas att skyfallsåtgärder regleras i plankarta och 

planbeskrivning för att klimatanpassa planområdet mot översvämningsrisker. 

 

Framkomlighet till och från planområdet vid skyfall säkerställs genom planerade 

skyfallsåtgärder. 
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1 INLEDNING 

Trafikverket planerar att bygga ut järnvägen mellan Tomteboda och Kallhäll genom att 

utöka antalet spår och förbättra kapaciteten för tågtrafiken i Stockholmsregionen. För 

sträckan mellan Huvudsta och Duvbo innebär det en utökning av antalet spår till fyra 

stycken, två nya stationer, en i Huvudsta och en i Sundbyberg, samt två tunnlar med 

överdäckning. Tunneln i Solna planeras mellan Nybodagatan och Frösundaleden. 

Tunneln i Sundbyberg planeras mellan Ekensbergsvägen och Duvbo. Mellan de två 

tunnlarna planeras järnvägen gå i ett tråg genom Solna Business Park. I samband med 

utbyggnaden av järnvägen planerar både Solna Stad och Sundbyberg Stad för ny 

bebyggelse med bostäder och kontor vid överdäckningar och nya kvarter intill 

järnvägen. 

 

Detaljplaneområdet Mälarbanan i Solna ska exploaterats och överdäckning planeras för 

järnvägen. Med överdäckningen tas en gångtunnel bort under järnvägen som kopplar 

Oskarsrogatan med Ankdammsgatan. Tyréns har fått i uppdrag från AIX Arkitekter AB 

att utreda skyfallssituationen som följer av exploateringen samt järnvägsutbyggnaden 

enligt detaljplanen. Inom planområdet planeras kvartersmark att bebyggas enligt 

redovisning i Figur 1. Inom delområde Mellan i Figur 1 ska järnvägen gå i en tunnel 

och inom delområde Väst ska järnvägen gå i ett tråg tills den möter tunneln i 

Sundbyberg. 

 

 

Figur 1. Orienteringskarta för detaljplanområde Mälarbanan-Solna (AIX Arkitekter, 

2022-05-17) 

 

En modell för dagvattennätet har byggts upp för att utreda dess kapacitet. Med 

nyexploatering av planområdet ska dagvatten ledas till fördröjningsanläggningar för 

hantering av dagvatten. Dessa anläggningar dimensioneras för att ta hand om 20 mm 

regn enligt Solna Stads strategi för dagvattenhantering (Solna Stad, 2017b). Förutom 

anna.hammarback
Penna
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detta ska dagvattennätet dimensioneras för att hantera ett 10-årsregn med 

klimatfaktor på 1,25 till ledningshjässa enligt checklista från Solna kommun för 

hantering av dagvatten (Solna Stad, 2017a). 

 

Skyfall innebär stora nederbördsmängder på kort tid. SMHI:s definition av skyfall är 

minst 50 mm på en timme eller minst 1 mm på en minut (SMHI, 2017). Skyfall kopplas 

ofta med konvektiva nederbördstillfälle som är svåra för meteorologiska modeller att 

identifiera då händelseförloppet sker under en kort tid och ofta i lokal skala. Under ett 

skyfall räcker inte ledningsnätets kapacitet till för att avleda hela flödet och vattnet 

rinner på ytan istället. Ett 100-årsregn är ett regn som klassas som ett skyfall, till 

exempel ett 100-årsregn med en timmes varaktighet motsvarar en nederbörd på 55 

mm. 

 

Syftet med skyfallsanalysen är att utreda om översvämningar kommer att uppstå vid ny 

bebyggelse till följd av skyfall samt påverkan av exploateringar till omkringliggande 

områden inom avrinningsområden. Resultat från skyfallsanalysen kan användas som 

underlag för planarkitekter, arkitekter, landskapsarkitekter samt gatuprojektörer m.fl. 

för att utforma området på ett säkert sätt mot skyfall. 

 NATURLIGA AVRINNINGSOMRÅDEN 

Detaljplaneområdet ligger inom fyra olika naturliga avrinningsområden som redovisas i 

Figur 2. De naturliga avrinningsområdena togs fram med det GIS-baserade verktyget 

Scalgo som använder Lantmäteriets höjddata. 

- Naturligt avrinningsområde 1 täcker den östra delen av planområdet kring 

spårvägen. Vattnet vid extremt regn skulle rinna till en lågpunkt vid korsningen 

mellan Solnavägen och Centralvägen. Avrinningsområdet är instängt, d.v.s. den 

har ingen ytlig avrinning till recipient utan avrinning till recipient måste ske via 

dagvattennätet. 

- Naturligt avrinningsområde 2 täcker en liten del av detaljplaneområdet vid 

Huvudsta där vattnet avleds till Kalbergssjön via det befintliga järnvägsspåret. 

- Naturligt avrinningsområde 3 täcker den framtida överdäckningen av järnvägen 

vid Huvudsta, en stor del av Huvudstafältet samt en del av Skytteholm norr om 

planområdet. Vattnet vid skyfall skulle rinna från söder till norr igenom en 

gångtunnel som i dagsläget finns under järnvägen mellan Oskarsrogatan och 

Ankdammsgatan. Avrinningsområdet är instängt, d.v.s. den har ingen ytlig 

avrinning till recipient utan avrinning till recipient måste ske via dagvattennätet. 

- Naturligt avrinningsområde 4 täcker den västra delen av planområdet vid Solna 

Business Park samt delar av Sundbyberg. Vattnet vid skyfall skulle rinna från 

Solna Business Parks området till Sundbyberg via järnvägen för att slutligen nå 

Bällstaviken via Landsvägen. 
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Figur 2. Orienteringsbild med detaljplanområde i relation till naturliga 

avrinningsområden och recipienten. Källa ortofoto: Esri. 

 DETALJPLANER I ANSLUTNING TILL DP MÄLARBANAN 

Inom Solna Business Park pågår detaljplanering för kvarter Yrket och Fräsaren m.fl. 

som planeras exploateras med ny bebyggelse. Denna plan ligger i direkt anslutning till 

DP Mälarbanan i Solna Business Park (se Figur 3). 

 

I Sundbyberg på andra sidan kommungränsen pågår också flera detaljplaner för att 

anpassa centrala Sundbyberg till Trafikverkets nya järnvägsplan. Järnvägen mellan 

Solna och Duvbo ska gå i en tunnel och Sundbyberg kommer att anpassa 

höjdsättningen och VA-nätet till detta. Ny bebyggelse planeras även i samband med 

omdaning av järnvägen. 

 

Höjdsättning från dessa planer och DP Mälarbanan påverkar varandra då järnvägen 

omvandlas till tunnel och tråg. En modell som täcker båda kommuners höjdsättning 

har byggts upp för att kunna visa konsekvenserna av alla nya exploateringar. Detta 

gäller framför allt avrinningsområde 4. 

 

En skyfallsgrupp med deltagare från Solna stad, Sundbyberg Stad, Trafikverket och 

Tyréns har jobbat sedan januari 2021 med att samordna skyfallslösningar för 

områdena enligt ovan. De framtagna skyfallsåtgärderna som beskrivs i rapporten har 

bearbetats och utretts i skyfallsmodellen i en iterativ process för att hitta gynnsamma 

helhetslösningar utan negativ inverkan på omgivning avseende översvämningsrisker. 
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Figur 3. Detaljplanerna kring Mälarbanan inom Solna och Sundbyberg. Källa ortofoto: 

Esri. 

 REKOMMENDATIONER FÖR HANTERING AV ÖVERSVÄMNING TILL FÖLJD AV 

SKYFALL 

Länsstyrelserna i Stockholms och Västra Götalands län har tagit fram ett faktablad 

Rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfall som syftar till att 

ge stöd åt Sveriges kommuner för att beskriva hantering av skyfall vid 

detaljplanearbete. Huvudrekommendationer från faktabladet beskrivs nedan: 

 

- Ny bebyggelse ska planeras så att den inte tar skada eller orsakar skada vid en 

översvämning från minst ett 100-årsregn med en inkluderande klimatfaktor om 

1,2 - 1,4. Vilken klimatfaktor som används beror på regionala variationer (SMHI, 

2018). 

- Risken för översvämning från ett 100-årsregn bedöms i detaljplanen och 

eventuella skyddsåtgärder säkerställs. 

- Samhällsviktig verksamhet ges en högre säkerhetsnivå och planeras så att 

funktionen kan upprätthållas vid en översvämning. 

- Framkomligheten till och från planområdet bedöms och ska vid behov 

säkerställas. 

- En lågpunktskartering är inte tillräcklig som beslutsunderlag, varken för 

översiktsplan eller detaljplan. Detta beror på att utbredningen av ett 

översvämningsområde kan variera beroende på nederbördens intensitet och 
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varaktighet. En modellering som inkluderar hydrauliken och tidsaspekten måste 

därför göras.  

- Skyfall är något som i första hand inte kan hanteras i det slutna 

dagvattensystemet då detta system inte är dimensionerat för sådana stora 

mängder vatten. Det är inte heller rimligt att dimensionera det slutna 

dagvattenledningssystemet, som VA-huvudmannen tillhandahåller, för dessa 

händelser då de inträffar för sällan för att det ska vara samhällsekonomiskt 

rimligt. Översvämningsrisken till följd av skyfall för ny bebyggelse behöver 

istället hanteras på markytan.  

- Avsteg från länsstyrelsens rekommendationer skall motiveras genom 

riskbedömningar och särskilda utredningar. 

 SAMHÄLLSVIKTIG VERKSAMHET 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
1

 definierar samhällsviktig 

verksamhet som en verksamhet som uppfyller minst ett av följande villkor:  

 

- Ett bortfall av eller en svår störning i verksamheten kan ensamt eller 

tillsammans med motsvarande händelser i andra verksamheter på kort tid leda 

till att en allvarlig kris inträffar i samhället.  

- Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att redan inträffad kris i 

samhället ska kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små som 

möjligt.  

 

Enligt Länsstyrelsens Rekommendationer för hantering av översvämning till följd av 

skyfall (2018) kan exempel på sådan verksamhet vara sjukhus, värmeverk, vattenverk, 

reningsverk, anläggningar för eldistribution, riksintresse väg och järnväg med flera. 

 

Inom planområdet finns ett riksintresse järnväg med Mälarbanan som klassas som 

samhällsviktig verksamhet samt en anläggning för eldistrubution inom fastighet 

Huvudsta 3:27 på Oskarsrogatan. Ytterligare en eldistributionsanläggning i fastighet 

Magasinet 1 i Sundbyberg ligger i direkt anslutning till detaljplanen. 

 RIKTVÄRDEN FÖR VATTENDJUP VID ÖVERSVÄMNING 

För att få en uppfattning om olägenheterna/skadorna som ett skyfall kan orsaka kan 

följande vattendjupintervall användas som grova riktvärden då man pratar om 

vattendjup vid översvämningar: 

- 0,1 – 0,3 m, nedsatt framkomlighet 

- 0,3 – 0,5 m, ej möjligt att ta sig fram med vanligt motorfordon (inklusive 

ambulanser och polis), risk för skada 

- > 0,5 m, ej möjligt att ta sig fram för räddningstjänstens stora fordon, stora 

materiella skador, risk för hälsa och liv 

 

Viktigt är att samtidigt ha i åtanke att ansamlingar av vatten på markytan inte 

nödvändigtvis utgör ett problem. Problem uppstår när vattnet orsakar en värdeförlust, 

påverkar kommunikationer och transporter eller vid risk för hälsa och liv (DHI, 2014). 

  

 
1 Källa: MSB:s föreskrifter om kommuner (MSBFS 2015:5), landstings (MSBFS 2015:4) och 
statliga myndigheters (MSBFS 2016:7) redovisning av risk- och sårbarhetsanalyser. 
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2 UNDERLAG 

Följande underlag har använts för uppbyggnad av Mike 21 modellen och framtida 

höjdmodeller: 

- Avrinningsområden baserade på Lantmäteriets GSD Höjddata med 2 meter 

upplösning, inhämtat från GIS-verktyget Scalgo 

- Nationella Marktäckedata, Naturvårdsverket, inhämtat från GIS-verktyget Scalgo 

- Markanvändning inom Sundbybergs stad, data hämtad från tidigare uppdrag 

”Skyfallskartering Sundbybergs stad” (uppdragsnummer: 269223), Tyréns 

2016, samt Baskarta 2018. 

- Uppbyggnad av höjdmodell för nuläge: 

o Laserskannade höjddata från Sundbybergs stad, upplösning 1x1 m, 

(2018-04-25). 

o NNH-data (ny nationell höjdmodell) från Lantmäteriet, upplösning 

2x2 m, Metria 2016. 

o Laserscanning av markhöjderna inom modellområdet i form av 

punktunderlag med 1 meter upplösning, Solna kommun, erhållen 2020-

04-15 

o Laserdata från Lantmäteriet, upplösning 1x1 meter, hämtat från 

SCALGO 2022-01-14 

- Uppbyggnad av höjdmodell för framtida utformning: 

o Höjdmodell för nuläge (se ”uppbyggnad av höjdmodell för nuläge” 

ovan). 

o Framtida kvarterstruktur, Sundbybergs stad 

o Befintliga byggnader, baskarta (2018) 

o Befintliga byggnader på Sundbybergs torg, Sundbybergs stad 

o Projekterade väghöjder inom planområdet Yrket och Fräsaren, Structor 

(2022-02-24) 

o Projekterade höjder i landskap inom planområdet Yrket och Fräsaren, 

SWMS (2022-02-24) 

o Situationsplan för nya exploateringen inom planområdet Yrket och 

Fräsaren, AIX (2022-02-22) 

o Projekterade väghöjder inom planområdet Mälarbanan, Iterio (2022-02-

22) 

▪ Deluppdatering av Gata 1, Gata 2 och del av Oskarsgatan i 

anslutning till elnätsstationen. Underlag daterat 2022-04-27 

o Projekterade höjder i landskap inom planområdet Mälarbanan, AJ 

Landskap (2022-04-28) 

o Strukturplan över nya exploateringar inom planområdet Mälarbanan, AIX 

Arkitekter, erhållen 2021-01-12 

o Projekterade väghöjder i Sundbyberg, Bjerking (2020-12-09) 

▪ Deluppdatering Sturegatan, Bjerking (2022-01-20) 

o Projekterad höjdsättning landskap i Sundbyberg, Sweco (2020-11-04) 

o FU för projekterade höjder för kv. Alpha, Tråden, m.fl. (2020-11-24) 

o 3D fil för tråg och station, Trafikverket, erhållen 2021-01-21 (AIX 

Arkitekter fick filen 2020-06-01) 

o Järnvägsplanen Mälarbanan Huvudsta-Duvbo, (planläge för bullerskärm), 

(2021-02-01) (plankartor 9922-00-110_010-013) 

 

Underlag för uppbyggnad av ledningsnäts modellen 

- Befintligt ledningsnät: 

o Ledningar och brunnar i .shp filer från Solna kommun (erhållet 2021-09-

28) 

o Dagvattentunneln Huvudsta .dwg (erhållet 2021-10-13) 
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o Sänke vid Huvudsta strand .pdf (erhållet 2022-01-28) 

- Framtida ledningsnät: 

o Förstudie omläggning VA, Structor. daterat 2021-01-25 

o Förprojektering (arbetsmaterial) .dwg, omläggning VA, Structor, daterat 

2022-03-15 

▪ Deluppdatering av VA, dykarledningar och skyfallsmagasin söder 

om tråget. Underlag daterat 2022-04-28 

o Trafikverket  

▪ Planerad omläggning i Ankdammsgatan, arbetsmaterial daterat 

2021-10-12 (.pdf) 

▪ Planerad omläggning Oskarsrogatan, arbetsmaterial daterat 

2021-06-29 (.pdf) 

▪ TRV magasin, mailkonversation 2021-10-27 

o Muntlig information på LSO-möte (Framtida nyläggning dagvatten kring 

DP Yrket/Fräsaren) 2021-10-25 
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3 METODIK 

Skyfallsanalys har gjorts med det hydrodynamiska modellverktyget Mike Flood som 

sammankopplar modellverktyget Mike Urban och Mike 21. Mike Urban är en hydraulisk 

modell som beskriver hydraulik i ledningsnät och diken i 1D och Mike 21 är en 

hydrodynamisk modell som beskriver markavrinning vid kraftigt regn i 2D. Modellen 

upprättades med koordinatsystem SWEREF 99 18 00 och höjdsystem RH 2000. 

Metodiken för skyfallsanalysen följer MSBs riktlinjerna för framtagning av 

skyfallskarteringar (MSB, 2017). 

 

Utredningsområdet för skyfallsanalysen (modellområdet) visas i Figur 4. 

Modellområdet täcker de avrinningsområdena där det planeras ny bebyggelse inom de 

två kommunerna, d.v.s. områden inom DP Mälarbanan vid östra sidan av 

detaljplanområdet inkluderas inte i modellen. Inom Sundbyberg beskrivs inte 

ledningsnätet i modellen utan det görs ett avdrag för kapaciteten i avloppsnätet. 

 

 

Figur 4. Modellerat område i Mike 21 delen av skyfallsmodellen. Källa ortofoto: Esri. 

 ARBETSGÅNG 

Vid skyfallsmodellering undersöks först de befintliga översvämningsriskerna i området 

för att sedan utreda hur området påverkas av den nya exploateringen. Modellen körs i 

iterativa processer utefter att åtgärder arbetas fram beroende på var 

översvämningsproblematik uppkommer och där åtgärder lämpar sig. Inom planarbetet 

har ett nära samarbete skett med en förprojekteringsgrupp för att succesivt arbeta fram 
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genomförbara skyfallsåtgärder, som därefter inarbetas i planförslagets höjdsättningen. 

Den anpassning av höjdsättning som beskrivs i avsnitt 3.3.3 är de bearbetningar som 

skett efter att förutsättningar fallit på plats.  

 

Skyfallsmodellen används slutligen för att verifiera om åtgärderna är tillräckliga för att 

komma till bukt med problematiken eller om fler eventuella åtgärder är nödvändiga. Det 

resultat som presenteras i avsnitt 4.2 är en redovisning av resultatet från den slutgiltiga 

körningen med inarbetade åtgärder.  

 

De åtgärder som krävs för att DP Mälarbanan ska kunna genomföras och vinna laga kraft 

återges sammanfattningsvis i avsnitt 5.1. 

 HYDRAULISK MODELL ÖVER DAGVATTENNÄTET – MIKE URBAN MODELL 

Tyréns har upprättat en dagvattenmodell över ledningsnätet inom modellområdet med 

utlopp i Ulvsundasjön. Modellen är inte kalibrerad mot uppmätta flöden i ledningsnätet 

då en flödesmätning inte har utförts. För detaljerad information kring 

dagvattenmodellen hänvisas till rapport för uppbyggnaden av dagvattenmodellen 

(Tyréns, 2021). 

 

Dagvattnet som samlas upp av ledningsnätet inom Solna Business park och Huvudsta 

leds till en dagvattentunnel (se Figur 4 för omfattning av det tekniska 

avrinningsområdet). Dagvattentunneln mynnar i Ulvsundasjön och kapaciteten 

begränsas något vid utloppet då tunnelns dimension reduceras den sista sträckan innan 

utloppet där en dagvattentunnel med dimension 2x2 m övergår i en D1400 ledning. 

 

Befintliga dräneringsledningar som kan finnas under järnvägen beskrivs inte i modellen, 

eftersom underlag inte funnits att tillgå. 

 

Avrinningskoefficienter för befintligt scenario har tagits fram med Tyréns metod för 

avrinningsområden vilket baseras på en viktning beroende på markanvändningen inom 

avrinningsområdet och baseras på följande avrinningskoefficienter, se Tabell 1.  

 

Tabell 1. Avrinningskoefficienter för förort/mindre samhälle.  

Typområde Avrinningskoefficient  

Villa/Fritidshus 0,45 

Flerbostad 0,9 

Industri/Centrum 0,9 

Hårdgjord yta/parkering 0,8 

Gator 0,8 

Grusad yta (Järnvägen) 0,5 

Övrig yta/grönyta 0,2 
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Figur 5. Tekniskt avrinningsområde till Huvudsta dagvattentunnel. Källa ortofoto: Esri. 

3.2.1 FRAMTIDA LEDNINGSNÄT 

Dagvattennät kommer att byggas om inom planområdet för att avleda dagvatten från 

de nya gatorna och kvarter inom planområdet till dagvattentunneln. Dagvattennät 

inom planområdet dimensioneras för att kunna avleda ett klimatanpassat 30-årsregn 

utan marköversvämningar enligt riktlinjerna från P110 för centrumområde.  

 

För att kunna koppla dagvattennätet söder om tråget i Solna Strand till 

dagvattentunnel planeras två dykarledningar under tråget, en med dimension 1200 

mm och den andra med innerdimension 555 mm (PE630). Dykarledningen kommer att 

tömmas med en renspump. 

 

En omläggning av dagvattennät mellan tråget och dagvattentunnel krävs för att kunna 

hantera dagvatten och inte öka översvämningsrisker inom Solna Business Park. Den nya 

ledningen behöver vara minst 1200 mm. Omläggningen bedöms kunna ske inom ramen 

för befintlig ledningsrätt över kvartersmark för Fräsaren 9 och 10 men måste samordnas 

med framtida omläggning av dagvattenledningar inom detaljplan Yrket och Fräsaren. 

 

Dagvattentunneln har sitt utlopp i Ulvsundasjön vid Huvudsta strand. Solna planerar att 

anlägga en dagvattendamm vid utloppet för rening av dagvatten för att minska 

föroreningsmängderna som släpps i Ulvsundasjön. I samband med ombyggnationen av 

utloppet planeras att anlägga ytterligare ett utlopp för att förbättra hydrauliken, öka 

kapaciteten i tunnelsystemet och minska översvämningsriskerna i det tekniska 
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avrinningsområdet. Dagvatten kommer vid vanligt förekommande regn att rinna till 

dagvattendammen. Vid kraftigare regn kommer vatten att bräddas till recipienten 

medan första smutspulsen kommer att renas i dagvattendammen. 

 

Kapacitetsökning av utloppet är avgörande för framtidens dagvatten- och 

översvämningsriskhantering inom Huvudstatunnels avrinningsområde. Det bör därför 

säkerställas att detta utförs innan byggnationen inom planområdet. 

3.2.2 FRAMTIDA TEKNISKA AVRINNINGSOMRÅDE 

Det tekniska avrinningsområdet kommer att ändras efter exploatering av området. De 

nya område som ändrar karaktär visas i Figur 6. 

 

Enligt Solna Stads dagvattenstrategi ska de första 20 mm av ett regn renas och 

fördröjas innan de släpps i dagvattennätet. Detta beskrivs i dagvattenmodellen för de 

ytorna inom både DP Mälarbanan och DP Yrket och Fräsaren. 

 

 

Figur 6. Framtida tekniska avrinningsområde 

3.2.3 PLANERADE ÅTGÄRDER PÅ LEDNINGSSYSTEM 

Avrinningsområdet kring Solna Business Park blir instängt efter omdaning av området, 

se rubrik 4.2 för en redovisning om detta. En rad åtgärder planeras för att kunna 

avleda skyfallsflödet till platser där det inte kan orsaka skada samt för att förbättra 

avtappning av området. En del av åtgärderna planeras vara underjordiska och beskrivs 

under denna rubrik medan andra är ytliga och beskrivs i detalj under rubrik 3.3.4. 
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Ett skyfallsmagasin planeras vid det nya torget vid västra delen av planområdet kring 

den nya stationen i Sundbyberg (se Figur 7). En del flöde från Sundbyberg kommer att 

rinna till detta område vid skyfall. Skyfallsmagasinet ska hantera minst 450 m
3

 för att 

säkerställa framkomligheten kring stationen och tunnelmynningen. Skyfallsmagasinet 

skall placeras under torgytan där det planeras några nedsänkta växtbäddar för 

dagvattenhantering. Vatten vid skyfall ska rinna in i magasinet via kupolbrunnar/stora 

intagsbrunnar som placeras i torget. Antal intagsbrunnar och dimensioner för dessa 

behöver studeras i detalj i nästa projekteringsskede. Tömning av skyfallsmagasinet 

kommer att ske med en dräneringspump. Beroende på utformningen av magasinet kan 

botten på magasinet ligga under befintlig grundvattennivå. Geoteknik och grundvatten 

behöver därför utredas vidare i detta område vid detaljprojektering. 

 

Vid södra sidan tråget finns det en problematisk lågpunkt vid fastighet Stenhöga 1. 

Med planerad exploatering och höjdsättning kommer denna lågpunkt att flyttas till den 

nya gatan som kommer att gå parallellt med tråget. För att undvika 

översvämningsrisker på nya kvarter M och N (se Figur 1) samt säkerställa 

framkomlighet till de nya fastigheterna planeras ett skyfallsmagasin vid denna 

lågpunkt. Skyfallsmagasinet ska hantera minst 650 m
3

. Stora intagsbrunnar som 

avleder vattnet till skyfallsmagasinet behöver placeras i närheten av lågpunkten. 

Intagsbrunnar kan placeras lite högre än gatunivån så att vattnet vid vanligt 

förekommande regn rinner till de planerade dagvattenanläggningar i gatan och vatten 

bara rinner in i de stora intagsbrunnarna vid extrema regn (se Figur 8 för ett exempel 

för intagsbrunn med större kapacitet än vanliga rännstensbrunnar). Galler kan även 

placeras vid inloppet.  
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Figur 7. Underjordiska skyfallsåtgärder kring Solna Business Park och Solna Strand. 

Källa ortofoto: Esri. 

 

 

Figur 8. Exempel på stora intagsbrunnar. Källa: Denver’s Mile High Flood District 

 

Trafikverket planerar anlägga två magasin för dagvatten- och skyfallshantering inom 

järnvägsfastigheten. Syftet med magasinen är att utjämna och hantera flödena som 

uppkommer inom järnvägen och undvika vattenflöden in i både Sundbybergs tunnel 

och Huvudsta tunnel. Trafikverket dimensionerar sitt avvattningssystem för att hantera 

regn med högre återkomsttid än ett 100-årsregn för att skydda tunnlarna.  

 

Bankroppen kommer bestå av makadam med stor kornstorlek vilket medför en snabb 

infiltration från ytan och sedan bortförsel genom dräneringsledningar till magasin som 

sedan pumpas till en ledning för att gå till dagvattentunneln. Dräneringsledningar 

under järnvägen beskrivs inte i modellen utan bara magasinsvolymen på cirka 1100 

respektive 600 m
3

 samt pumparna med ett konstant utflöde på 100 l/s enligt uppgift 

från Trafikverket. 

 

Eftersom inga befintliga anslutningspunkter från järnvägen till det allmänna 

dagvattennätet identifierats bedöms Trafikverkets flöden utgöra en tillkommande 

flödesbelastning till dagvattentunneln jämfört med nuläget. 

 

Kring Ankdammsgatan i Skytteholm ska dagvattenledningarna som kopplar 

planområdet till dagvattentunneln läggas om och dimensioneras upp. Det planeras en 

ledning som avleder dagvattenflöden från Trafikverkets magasin vid östra 

tunnelmynningen i Huvudsta och en parallell ledning för avledning av dagvatten från 

överdäckningen.  

 

Vid östra delen av planområdet planerar Trafikverket en bullervall söder om järnvägen. 

Trafikverket planerar en avvattning under bullervallen kring Bangatan för att undvika 

stående vatten vid fastigheter Vargen 14 och Bangården 4 som ligger utanför 

planområdet. 

 

De föreslagna underjordiska åtgärderna har bearbetats i ledningsnätsmodellen och 

testats i skyfallsmodellen i en iterativ process. 
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 YTAVRINNINGSMODELL – MIKE 21 MODELL 

En ytavrinningsmodell har byggts upp i verktyget Mike 21. Underlag till denna beskrivs 

nedan. 

3.3.1 HÖJDMODELLER 

Två olika höjdmodeller har använts för att utföra skyfallsberäkningarna: 

- Befintligt scenario  

- Framtida scenario efter exploatering med de planerade skyfallsåtgärder där 

även exploateringar inom detaljplan Yrket och Fräsaren och detaljplaner i 

Sundbyberg ingår. 

3.3.2 BEFINTLIGT SCENARIO 

Höjdmodellen för befintligt scenario har skapats från laserscanningen från både Solna 

Stad och Sundbyberg Stad. Tidigare höjdmodeller som har använts för 

skyfallsutredningarna inom båda kommunerna har sammanfogats. Höjdmodellen har 

hydrologiskt anpassats för att kunna beskriva ytlig avrinning. Detta omfattar att broar, 

eller vägsträckor över gångtunnlar, har tagits bort i höjdmodellen och markhöjderna 

under broarna och gångtunnlarna har interpolerats från omkringliggande höjder. 

Höjdmodellen inom vissa områden har uppdaterats med senaste laserscanning från 

lantmäteriet inom Solna då kommunens laserscanning var gjord vid ett tillfälle då 

tvärbanan byggdes. Även området söder om järnvägen har uppdaterats med senaste 

laserscanning inom Solna kommun.  

3.3.3 SCENARIO EFTER EXPLOATERING 

Höjdmodellerna för scenario efter exploatering har skapats från den befintliga 

höjdmodellen samt planerad höjdsättning och bebyggelse inom modellområdet. För 

detaljplan Yrket och Fräsaren finns en detaljerad gatuprojektering som arbetats in i 

höjdmodellen. För detaljplan Mälarbanan har både stukturhöjdsättning och mer 

detaljerad höjdsättning funnits att tillgå för gator. I de områden där endast 

strukturhöjdsättning funnits har vissa antaganden och interpoleringar varit nödvändig. 

Höjdsättning inom Sundbyberg har bearbetats in efter projekterade gatuhöjder. 

Höjdsättning inom kvartersmark har antagits så att vattnet kan rinna från kvartersmark 

till gatorna vid skyfall utan att skapa vattensamlingar inom kvarteren.  

 

Vid vissa ställen har inte höjdsättningarna från olika källor stämt med varandra, t.ex. vid 

Ekensbergsvägen. Här har företrädesvis Solnas strukturhöjdsättning i planförslaget varit 

utgångspunkt, övriga källor har kompletterat denna höjdsättning.  

 

Bearbetning av höjdmodell för detaljplan Mälarbanan: 

I och med utbyggnaden av detaljplan Mälarbanan stängs GC-vägen under Frösundaleden. 

Höjdmodellen för Mälarbanan har också anpassats så att en upphöjd trågkant har lagts 

in som en mur med 1 meters höjd runt järnvägsområdet väster om överdäckningen i 

Huvudsta. Trågmurens funktion är att skydda järnvägsanläggningen från inkommande 

vattenflöden från omkringliggande områden vid skyfall. Vid tunnelmynningen i östra 

delen av detaljplan Märlarbanan har en bullerskärm lagts in längs med spåret som 

sträcker sig bort mot bron vid Huvudstagatan och vidare, i enlighet med järnvägsplanen. 

Bullerskärmen kommer också få en funktion som skyfallsskydd för järnvägen. Höjderna 

inom järnvägsområdet har inte bearbetats i detalj i höjdmodellen då de inte påverkar 

övriga områden. 

 

Höjdsättning inom kvartersmark har antagits så att vattnet kan rinna från kvartersmark 

till gatorna vid skyfall utan att skapa vattensamlingar inom kvarteren. För 
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överdäckningen inom Huvudsta innebär det att kvarteren på södra sidan om 

överdäckningen avvattnas mot gatan på överdäckningen för att sedan rinna längs med 

gatorna till Huvudstafältet. Fastigheterna belägna söder om tråget vid gata 8 avvattnas 

mot lokalgatan. För att vattnet ska rinna på gatorna har kantsten höjts upp med 1 dm 

inom hela detaljplanområde Mälarbanan.  

 

Bearbetning av höjdmodell för detaljplan Yrket och Fräsaren: 

Med utbyggnaden av detaljplan Yrket och Fräsaren stängs den befintliga gång och 

cykeltunneln från Vireberg. Den befintliga flödesvägen genom tunneln har ersatts med 

en trumma som mynnar i en skyfallsyta inom detaljplan Yrket och Fräsarens parkområde. 

Mellan parkytan och Yrket 3 finns en ”Shared Space-yta” på Hagbyvägen innan 

korsningen mot Englundavägen. Där har en liten lågpunkt placerats i höjdmodellen för 

att säkerställa att vatten tar sig in i skyfallsytan i parken från Yrket 3.  

 

Takytorna har anpassats så att Yrket 4, Parkhuset och Kv. A är upphöjda på mitten och 

får en jämn ytavrinning åt alla håll. Taket på Fräsaren 10 har en lutning mot föreslagen 

skyfallsyta hitom spårområdet och taket på Yrket 3 har avrinning mot sin innergård. 

Innergården på Yrket 3 har en höjdrygg placerad längs med mittlinjen mellan de två 

portikerna vilket gör att vatten rör sig ut genom de två portikerna mot skyfallsytan i 

parken i öst och Smidesvägen i väst.  

 

I samråd med vägprojektör har också en höjdrygg placerats på Svetsarvägen i anslutning 

till Fräsaren 9 och 10. Syftet är att leda om tillkommande skyfallsvatten från Kv. A och 

Fräsaren 10 till baksidan av Fräsaren 10 hitom spårområdet. Mellan tråget och 

byggnaden på Fräsaren 10 har en skyfallsyta sänkts ned i höjdmodellen.  

 

Det har också placerats en kantsten i övergången Gränsgatan – Smidesvägen och en bit 

in på Smidesvägen för att hindra vatten att rinna mot fastigheten Svetsaren 3. Kantstenen 

ersätter till stor del befintlig kanststen. 

3.3.4 YTLIGA SKYFALLSÅTGÄRDER INOM DP MÄLARBANAN 

Stängningen av gång- och cykeltunneln under järnvägen vid Huvudsta samt 

överdäckningen med bebyggelse i detta område gör att en avrinningsväg stängs och 

vatten kommer att samlas vid södra sidan järnvägen i Huvudstafältet. Åtgärder behövs 

för att undvika översvämningsriskerna för elstationen vid fastighet Huvudsta 3:27 (se 

Figur 9). Trafikverket planerar även en uppställningsplats vid östra tunnelmynningen 

där framkomlighet måste säkerställas. 

 

Avrinningsvägar som avleder vatten till detta område planeras ändras så att mer vatten 

avleds mot Huvudstafältet där det finns en park. Åtgärdsförslagen för att undvika 

översvämningar vid eldistributionsanläggningen visas i Figur 9 och beskrivs nedan: 

 

1. Upphöjning av marken på GC-vägen söder om gångtunnel under Storgatan och 

avledning av flöde mot den andra passagen under Storgatan längre västerut. 

2. Upphöjning av marken i anslutning till slänten för gata 1 så att den ansluter till 

slänten för Storgatan för att förhindra avrinningen från Huvudstafältet till 

eldistributionsanläggningen. 

3. Höjdsättning av marken på Oskarsrogatan med en lågpunkt mittför det östra 

skyfallsytan och skevning av infarten söderut för att avleda vattenflödena från 

Oskarsrogatan mot skyfallsytorna. 

4. Två skyfallsytor ska placeras vid östra och södra sidan av elstationen för att 

fördröja det inkommande flödet och skydda elstationen. Dessa skyfallsytor 

kopplas med en trumma med dimension 500 mm. 
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5. En stödmur planeras vid västra sidan elstationen för att styra skyfallsflödena på 

den nya lokalgatan till Oskarsrogatan. Oskarsrogatan vid norra sidan 

elstationen förses med en upphöjd kantsten fram till och längs med infarten till 

stationen för att styra vattenflödena vidare till skyfallsytorna. 

6. I Huvudstafältet finns en befintlig fjärvärmekammare vid de ytorna där vattnet 

kan samlas vid skyfall. Vid samma område planeras en ny pumpstation. Marken 

kring fjärvärmekammare kommer att höjas upp för att skydda den. Vid östra 

pumpstationen planeras ett dike för att avleda vattenflödena från 

överdäckningen till Huvudstafältet. Diket behöver dimensioneras för att hantera 

ett flöde på cirka 500 l/s. 

7. Vid östra sidan av tunneln i Huvudsta skyddas järnvägen med en bullervall som 

förhindrar att vatten från andra områden kan rinna in i järnvägsanläggning. 

 

Vid fastigheten Ingenjören 3 skapas en barriär till följd av den nya höjdsättningen av 

överdäckningen. En slänt har anpassats mellan höjden för överdäckningen mot en ny 

lågpunkt på +19.5. Denna nivå ligger under befintlig höjd för att skapa en yta för 

hantering av vatten vid skyfall. Området vid fastighet Ingenjören 3 låg i 

samrådshandlingen utanför detaljplaneområdet för Mälarbanan, men har till 

granskningshandlingen inkluderats i planområdet för att säkerställa hanteringen vid 

händelse av ett skyfall. Detaljplanegränsen har utökats fram till fastighetsgränsen för 

Ingenjören 3.  

 

Vid västra delen av planområdet norr om tråget planeras ett nedsänkt torg för 

dagvatten- och skyfallshantering ovanpå skyfallsmagasinet (se Figur 7). Lite längre 

västerut vid korsningen med Ekensbergsvägen planeras ett litet motveck för att skapa 

en lågpunkt. Detta för att ansamla lite vatten på vägen innan den når torget. Torget 

utförs plant och nedsänkt på nivå +10,9 med en fördröjningsvolym på minst 250 m
3

. 

 

Det planeras ytterligare åtgärder för skyfallshantering för detaljplan Yrket och 

Fräsaren. För en redovisning av dessa hänvisas till skyfallsrapporten för detta 

planområde (Tyréns, 2022). 

 

De föreslagna ytliga åtgärderna har bearbetats i höjdmodellen och testats i 

skyfallsmodellen i en iterativ process. 
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Figur 9. Ytliga skyfallsåtgärder i Huvudsta. Källa projekteringsfiler: landskap (AJ 

Landskap, 2022-04-28) och gata (Iterio, 2022-04-27). Källa ortofoto: Esri. 

3.3.5 MARKENS RÅHET 

Råhet på marken ger en indikation om hur snabbt vattnet kan rinna på marken. 

Hårdgjorda ytor såsom vägar medför att vattnet kan rinna snabbare än obebyggda 

ytor. Detta beskrivs i modellen med Mannings tal. Parametern styr vattnets hastighet 

och kan påverka både vattendjupet och översvämningsutbredning samt flödet som 

rinner vid olika punkter. Värden för Mannings tal som användes för olika 

markanvändningar visas i Tabell 2 och baseras på kommunikation med DHI som 

utvecklar den använda ytavrinningsmodellen Mike 21.  

 

Tabell 2. Mannings tal för olika markanvändning. 

Typ av yta Mannings tal (M) 

Vatten 70 

Gator 50 

Industri och flerbostadsbebyggelse 40 

Naturmark och annan öppen mark 5 

Mark med stark lutning > 45 2 

 KOPPLAD YT- OCH LEDNINGSNÄTSMODELL – MIKE FLOOD 

För en kopplad MIKE Flood modell krävs att höjdmodell och ledningsnätsmodell 

anpassas till varandra. Inom planområdet har befintlig dagvattenbrunnar kopplats till 

ytavrinningsmodellen och framtida dagvattenbrunnar har anpassats till framtida 
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höjdmodell. Detaljeringsgraden för kopplingarna är högre i närheten av planområdet då 

fler brunnar lagts in i modellen för att på ett mer korrekt sätt beskriva utbytet mellan 

ytan och ledningsnätet.  

3.4.1 REGN 

Vid en kopplad modell, som Mike Flood, är hårdgjorda ytor kopplade direkt till 

ledningsnätsmodellen, och regnbelastningen på hårdgjorda ytor beskrivs i 

ledningsnätsmodellens avrinningsmodul. Vid kraftiga skyfall är det dock inte rimligt att 

låta hela regnet verka på de hårdgjorda ytor som är kopplade till 

ledningsnätsmodellen. Hängrännor, stuprör och rännstensbrunnar är en 

kapacitetsbegränsning i sig som knappast kan avbörda ett 100-årsregn. Därför bör 

regnet på hårdgjorda ytor delas upp i två delar, en del som antas kunna ta sig in i 

ledningsnätet (och belasta ledningsmodellen direkt) och resterande del (den mest 

extrema skyfallstoppen) läggs på hårdgjorda ytor i markavrinningsmodellen (MSB 

2017). 

 

Eftersom ledningsnät inom Solna Business Park och Huvudsta har en kapacitet att 

avleda ett 10-årsregn utan att marköversvämning uppstår antas att detta är den 

maximala regnbelastning som ledningsnät i området kan klara av. Därför indelas 

regnbelastning på hårdgjorda ytor i Mike Flood modellen enligt Figur 10, där regnet 

som överskrider den maximala intensitet vid ett 10-årsregn belastar 

ytavrinningsmodellen Mike 21 och regnbelastningen under denna nivå belastar Mike 

Urban-modellen. Denna belastning gäller bara för de områdena inom Solna där det 

finns en beskrivning av dagvattenledningsnät. 

 

Inom Sundbyberg har ledningsnätet inte kopplats till skyfallsmodellen på grund av 

brist på underlag i detta skede. Utifrån bedömning av Sundbyberg Avfall och Vatten AB 

(SAVAB) fördelar sig kapaciteten i ledningsnätet enligt Figur 11 vid nuvarande 

utformning och vid framtida utformning. Det pågår en projektering av framtida 

dagvattennät inom Sundbybergs Nya Stadskärna (SNS). Dagvattennätet ska 

dimensioneras för att kunna avleda ett klimatanpassat 30-årsregn utan 

marköversvämningar enligt uppgifter från SAVAB och Sundbybergs Stad. 
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Figur 10. Fördelning av regn som belastar varje modell. Volym över den röda linjen 

belastar Mike 21 modellen och volym under den röda linjen belastar Mike Urban 

modellen. 

 

För att ta hänsyn till olika markanvändningar och kapacitet i ledningssystem belastas 

olika områden i Mike 21 modellen med olika regn. Utredningen har gjorts för ett 

klimatanpassat CDS-regn med 100 års återkomsttid, varaktigheten 3 timmar, ett 

centralt block på 10 minuter och klimatfaktorn 1,25. Varaktighet för regnet har valts 

till 3 timmar vilket motsvarar koncentrationstiden för den längsta rinnsträckan inom 

modellområdet. Intensitet för de olika regnen visas i Figur 12 och typ av regn som 

belastar varje område visas i Figur 11. De olika regnbelastningar beskrivs nedan: 

 

- Regn 1: Detta regn belastar naturmarksområdena utan koppling till 

ledningsnät. Dessa områden antas ha en avrinningskoefficient på 0,3 vid 100-

årsregn enligt dimensioneringsrekommendationer för naturmarksavrinning från 

P110. Regnet som belastar modellen är ett CDS 100-årsregn multiplicerat med 

0,3. Regnet har en totalvolym på 25 mm. 

- Regn 2: Detta regn belastar vissa hårdgjorda ytor i Sundbyberg där 

avloppsledningsnätet har en kapacitet att avleda ett 2-årsregn utan 

marköversvämningar. Modellen belastas med ett 100-årsregn med klimatfaktor 

1,25 med avdrag för ett 2-årsregn. Regnet har en totalvolym på 32 mm. 

- Regn 3: Detta regn belastar områdena i Solna utanför Huvudstatunnels 

avrinningsområde där ledningskapacitet antas motsvara ett 5-årsregn till 

marknivå. Modellen belastas med ett 100-årsregn med klimatfaktor 1,25 med 

avdrag för ett 5-årsregn. Regnet har en totalvolym på 27 mm. 

- Regn 4: Detta regn belastar vissa hårdgjorda ytor i Sundbyberg där 

avloppsledningsnätet har en kapacitet att avleda ett 10-årsregn utan 

marköversvämningar samt de områdena inom Solna som kopplas till 

ledningsnätsmodellen. Mike 21 delen av modellen belastas med ett 100-

årsregn med klimatfaktor 1,25 med avdrag för ett 10-årsregn. Regnet har en 

totalvolym på 23 mm 
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- Regn 5: Detta regn belastar område som ska exploateras i Sundbyberg för 

modellen med framtida förhållande. Modellen belastas med ett 100-årsregn 

med klimatfaktor 1,25 med avdrag för ett klimatanpassat 30-årsregn. Regnet 

har en totalvolym på 12 mm. 

- Regn 6: För de framtida järnvägsområden som ska kopplas till 

dagvattentunneln i Huvudsta appliceras regnet enbart i Mike Urban modellen 

och därför finns det ingen regnbelastning i Mike 21 delen av modellen. 
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Figur 11. Fördelning av regn inom Mike 21 modellområdet för både befintligt scenario 

(övre) och scenario efter exploatering (nedre) 
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Figur 12. Regnintensitet för varje regn sett till simuleringstiden. 

3.4.2 RANDVILLKOR 

Från tidigare uppdrag kunde information om vattennivåer i Bällstaviken hämtas. För 

Bällstaviken användes medelhögvattenytan (MHWY) på +1,23 tillsammans med de regn 

som redovisas under kapitel 3.4. Anledningen till att MHWY användes och inte en 100-

årsnivå baserades i resonemanget att en 100-årsnivå i Mälaren tillsammans med ett 

100-årsregn snarare skulle motsvara en 10 000-årshändelse än en 100-årshändelse. Ett 

skyfall med 100 års återkomsttid är intensivt och lokalt medan uppkomsten av en 

hundraårsnivå i ett naturligt sjö- och vattendragssystem i regel uppstår och påverkas 

av andra faktorer - såsom perioder med långvarig nederbörd i samband med höga 

grundvattennivåer. Vattennivå på +1,23 i Bällstaviken ansattes därför som randvillkor i 

modellen.  

 OSÄKERHETER VID MODELLERING 

Höjdmodellerna för befintlig bebyggelse byggs under antaganden att dörrar till 

byggnader och garageportar är stängda under hela simuleringstid. Resultat från 

modellen baseras på att allt vattnet stannar ute på ytan och inte tränger in i 

byggnader. I verkligheten skulle många av de garagenedfarterna och byggnaderna 

inom avrinningsområdet svämmas över vid ett skyfall och det skulle finnas mindre 

vatten på ytan.  

 

Modellresultat kan vara missvisande vid spår med höga ballastlager då vattnet vid 

skyfall egentligen kommer att rinna in i ballasten och inte på den och detta kan inte 

beskrivas i modellen. Det är också oklart hur mycket vatten som dräneringsledningar 

under järnvägsspåret kan ta. 

 

Livslängd på LOD-åtgärder, hur de utförs och sköts är svårt att bedöma inför 

utbyggnad av modellen. Skyfallsmodellen baseras på att de kan fungera som planerat 

enligt dimensionering i dagvattenutredningen för detaljplanområdet som tas fram av 

WRS. 
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4 RESULTAT 

Resultat från Mike Flood-modellen redovisas i form av kartor med maximalt vattendjup 

och maximalt flöde. Det är viktigt att poängtera att maximalt vattendjup och flöde kan 

inträffa vid olika tidpunkter under hela simuleringens tidsförlopp. Resultatet visar 

maxvärdet för varje pixel under simuleringen. Maximalt flöde ger också en indikation 

om hur avrinningsvägarna kan se ut vid skyfall. 

 

Modellens resultat visas i Bilaga 1-4. En utvärdering av resultatet görs under rubrik 4.1 

och 4.2. Notera att resultatet för vattendjup mindre än 10 cm inte presenteras i 

figurerna för att vattensamlingar mindre än 10 cm inte anses orsaka någon olägenhet 

eller skada enligt riktvärdena under rubrik 1.5. 

 RESULTAT FÖR BEFINTLIGT SCENARIO 

Bilaga 1 och Bilaga 2 visar resultat från Mike 21 modellen för befintligt scenario för 

modellområdet i Solna. Resultatet redovisas som maximalt flöde respektive maximalt 

vattendjup under hela simuleringen.  

 

Modellens resultat i Figur 14 visar att stora vattenmängder samlas vid den befintliga 

gångtunneln under järnvägen mellan Oskarsrogatan och Ankdammsgatan. Söder om 

järnvägen vid Huvudstafältet rinner vattnet till de små lokala lågpunkterna för att 

senare rinna till gångtunneln (se Figur 13). När lågpunkten vid gångtunneln fylls upp 

rinner vattnet vidare mot norr till de olika lågpunkterna som finns vid olika fastigheter 

i Skytteholmsfältet där vattendjup högre än 1 meter kan uppstå. 

 

Förskolorna Pumpan och Paprikan inom fastigheten Huvudsta 3:1 strax söder om 

planområdet i Huvudsta kan också drabbas av översvämningar då de ligger i en lokal 

lågpunkt där vattendjup mer än 0,5 meter kan uppstå på förskolegården. 

 

Det maximala flödet som rinner igenom gångtunneln från södra sidan av järnvägen till 

norra sidan är 475 l/s och den totala volymen är 2150 m
3

 under hela 

modellsimuleringen. 

 

Med den befintliga höjdsättningen kommer det inte finnas stora vattensamlingar kring 

eldistributionsanläggning på fastigheten Huvudsta 3:27. 
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Figur 13. Maximalt flöde vid nulägescenario kring Huvudsta. Svarta pilar visar 

sekundär avrinning, d.v.s. flödesriktning vid skyfall när lågpunkterna fylls. Källa 

ortofoto: Esri. 
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Figur 14. Maximalt vattendjup vid nulägescenario kring Huvudsta. Källa ortofoto: Esri. 

 

Kring Solna Business Park finns det lokala lågpunkter på båda sidor av järnvägen där 

vattendjup över 0,5 meter kan bli stående på gatan söder om fastighet Fräsaren 12 och 

över 0,75 meter norr om fastighet Stenhöga 1 (se Figur 16). En omfattande 

vattensamling kan också uppstå vid korsningen mellan Svetsarvägen och Smidesvägen. 

Vattendjupet i denna lågpunkt kan bli mer än 0,8 m. Tvärbanan går igenom denna 

sträcka. Vid stora regnmängder kommer tvärbanetrafiken att drabbas. Tvärbanan 

klassas dock inte som en samhällsviktig verksamhet. När alla lokala lågpunkter kring 

Solna Business Park och Solna Strand fylls rinner vattnet på järnvägen mot nordväst, 

d.v.s. mot Sundbyberg. Vattnet rinner över en tröskelnivå på järnvägen (se Figur 15) 

och vidare på Landsvägen för att slutligen nå recipienten Bällstaviken-Ulvsundasjön vid 

Hamngatan. 

Förskolorna 
pumpan och 
Paprikan 
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Figur 15. Maximalt flöde vid nulägescenario kring Solna Business Park och Solna 

Strand. Svarta pilar visar sekundär avrinning, d.v.s. flödesriktning vid skyfall när 

lågpunkterna fylls. Källa ortofoto: Esri. 
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Figur 16. Maximalt vattendjup vid nulägescenario kring Solna Business park och Solna 

Strand. Källa ortofoto: Esri. 

 RESULTAT FÖR SCENARIO EFTER EXPLOATERING 

Bilaga 3 och Bilaga 4 visar resultat från Mike 21 modellen för scenario efter 

exploatering för modellområdet i Solna med planerade skyfallsåtgärder. Resultatet 

redovisas som maximalt vattendjup respektive maximalt flöde under hela 

simuleringen.  

 

Nya avrinningsområden skapas med framtida utformningen av järnvägen och den nya 

höjdsättningen för att anpassa området till järnvägsutformningen. De flesta av de nya 

avrinningsområdena blir instängda. Det är avrinningsområde 3 och 4 som visas i Figur 

2 som påverkas. De nya avrinningsområdena visas i Figur 17 och beskrivs nedan: 

 

1- Efter borttagningen av befintliga GC-tunneln under järnvägen i Huvudsta finns 

det ingen avrinningsväg mellan södra och norra delen av järnvägen. Vattnet 

från en stor del av överdäckningen rinner mot Huvudstafältet som blir ett 

instängt område. Lågpunkten för området ligger i Huvudstafältet norr om 

fotbollsplanen.  

2- Vid östra delen av planområdet skapas ett nytt instängt avrinningsområde där 

skyfallsytorna kring nätstationen på Huvudsta 3:27 blir den nya lågpunkten. 

3- Marken kring järnvägen i öster blir ett instängt område eftersom Trafikverket 

planerar en bullervall på båda sidor av järnvägen. Trafikverket planerar sin 

avvattningsanläggning för att skydda tunneln mot översvämningar. 
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4- Tillrinningsområde till Skytteholmsfältet minskas också på grund av 

överdäckning. Flödena till detta område minskar.  

5- Tråget är nedsänkt och skyddas med en mur som gör att inget flöde från övriga 

områden kan rinna in i tråget. 

6- Solna Business Park blir ett instängt område. Lågpunkten för området ligger vid 

korsningen Svetsarvägen-Smidesvägen. 

7- Området vid norra delen av Solna Strand samt Swedbanks kontor blir också 

instängt. Lägsta punkten i området ligger vid nya kvarter M och N. 

8- Detta område täcker delar av Solna och Sundbyberg och är instängt. 

Lågpunkten för området ligger med den planerade höjdsättningen söder om 

fastighet Verkmästaren 4 i Solna vid det planerade torget. 

9- Vattnet från detta område kommer att rinna till Bällstaviken som i dagsläget. 

 

 

Figur 17. Naturliga avrinningsområde med den nya höjdsättningen. Numrering 

kopplas till text ovan. Källa ortofoto: Esri. 

 

Vattenmängder som rinner genom Huvudstafältet och södra delen av överdäckningen i 

Huvudsta kommer att samlas inom Huvudstafältet där vattendjup kan bli upp till 1,8 m 

(se Figur 18). Stora vattenmängder kommer att samlas vid parken (ca 2030 m
3

) där de 



 

 

 

Uppdrag: 303726, Skyfallsanalys DP Mälarbanan - Solna 2022-06-14 

Beställare: AIX Arkitekter AB Slutrapport 

 

34(41) 

inte kommer att orsaka någon olägenhet, så länge befintlig fjärrvärmekammare och 

anslutande mark höjs upp till en nivå på minst +15,6. Det rekommenderas att skyltar 

placeras i området som avråder människor från att vistas i dessa parkområden vid 

kraftigt regn. På den nya gatan (gata 1) som angränsar till Huvudstafältet kommer det 

att samlas vatten vid gatans lågpunkt mellan kvarter F och G. Översvämningen 

omfattar ca 220 m
3

. Vattendjup mer än 0,3 m varar bara under 20 minuter under 

simuleringstid då vattnet kan rinna vidare till Huvudstafältet via det planerade diket.  

 

Vid fastighet Ingenjören 3 på Framnäsbacken kan det samlas vatten vid den nya 

slänten mot överdäckning. Med den planerade åtgärden att höjdsätta marken på +19,5 

kommer det inte att finnas någon vattensamling vid bebyggelse utan vattnet kommer 

att samlas vid slänten mot överdäckningen utan att orsaka någon översvämningsrisk. 

 

Kring elstationen kommer vatten att samlas i de planerade skyfallsytorna utan att 

orsaka någon översvämningsrisk för elstationen. Volym på vattensamlingar i 

skyfallsytorna blir 380 m
3

. 

 

 

Figur 18. Maximalt vattendjup vid scenario efter exploatering kring Huvudsta. Källa 

ortofoto: Esri. 

 

Vid västra delen av planområdet har de planerade underjordiska åtgärderna en väldigt 

positiv effekt för att minska vattenmängderna som samlas på ytan. Söder om 

järnvägen kommer det att samlas vatten upp till 0,25 m vid den nya lågpunkten vid 

kvarter M och N. Vattennivå blir ca +10,6 vid lågpunkten. Entréer och färdigt golv för 

både kvarter M och N bör placeras högre än denna nivå. 
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Kring den nya pendeltågstationen i Sundbyberg och torget norr om järnvägen kommer 

det att samlas vatten upp till 0,25 m. Vattennivå mot den nya kvarteren K blir ca 

+11,10. Det rekommenderas att entréer och färdigt golv ligger högre än denna nivå. 

 

 

Figur 19. Maximalt vattendjup vid scenario efter exploatering kring Solna Business 

park och Solna Strand. Källa ortofoto: Esri. 

 

I Figur 20 redovisas skillnad i vattendjup mellan nulägescenario och scenario efter 

exploatering, d.v.s. en redovisning av hur exploateringar och de planerade åtgärder 

påverkar översvämningsrisker utanför planområdena. Vattenmängderna vid 

Skytteholmsfältet kommer att minska på grund av stängning av GC-tunneln vid 

Ankdammsgatan. Vattensamlingarna kommer däremot att öka vid södra delen av 

järnvägen i Huvudsta men dessa samlingar sker på skyfallsytor eller parkområde där 

det inte kan orsaka någon skada. 

 

Inom Solna Strand och Solna Business Park minskar översvämningsrisker på grund av 

de skyfallsåtgärderna som planeras inom både detaljplan Mälarbanan och detaljplan 

Yrket och Fräsaren. Om endast detaljplan Mälarbanan genomföras avseende 

järnvägsutbyggnad och planerade exploateringen med planerade åtgärder inom 

planområdet skulle översvämningsriskerna inte öka för andra områden inom Solna 

Business Park. 
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Vattendjup ökar vid det planerade torget söder om fastighet Verkmästaren 4 men 

vatten kommer inte att samlas mot bebyggelse och det kommer att finnas farbara 

vattendjup. 

 

 

Figur 20. Skillnad i vattendjup mellan nulägescenario och scenario efter exploatering. 

Källa ortofoto: Esri. 
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4.2.1 FRAMKOMLIGHET TILL OCH FRÅN PLANOMRÅDET VID SKYFALL 

Vattendjup vid skyfall på vägarna blir mindre än 0,3 m för nästan hela planområdet 

med de planerade skyfallsåtgärder. Detta garanterar framkomlighet för både 

brandbilar och vanliga fordon till och från planområdet. På den nya gatan som 

avgränsar med Huvudstafältet kommer det att samlas vatten vid gatans lågpunkt 

mellan kvarter F och G (se Figur 1). Vattendjup kan bli mer än 0,3 m och detta kan 

temporärt förvärra framkomlighet vid denna punkt. Översvämningar varar bara under 

20 minuter under simuleringstid då vattnet kan rinna vidare till Huvudstafältet via det 

planerade diket. Samtidigt finns det alternativa tillfartsvägar till alla byggnader vid 

lågpunkten. 

 

Framkomlighet till uppställningsplatser och teknikområde som Trafikverket planerar 

vid järnvägen är genom planerade skyfallsåtgärder säkerställd. 

 

Framkomligheten vid korsningen Svetsarvägen-Smidesvägen kommer trots planerade 

åtgärder fortsatt drabbas av begränsad framkomlighet vid skyfall. Den nya 

gatustrukturen inom DP Yrket och Fräsaren kommer att medföra att nya tillfartsvägar 

skapas vilket kommer att förbättra framkomligheten vid skyfall inom Solna Business 

Park. 
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5 SLUTSATS 

Resultat från skyfallsmodellen visar att de planerade åtgärderna har en positiv effekt 

och hjälper att begränsa översvämningsrisker både inom planområdet och utanför 

planområdet. Åtgärderna har planerats för att skydda framtida bebyggelse och 

järnvägen mot översvämningar samt för att säkerställa att översvämningsrisker inte 

ökar för befintlig bebyggelse. 

 

Överdäckningen orsakar att det skapas en lågpunkt vid den östra tunnelmynningen av 

överdäckningen invid en eldistributionsanläggning på fastigheten Huvudsta 3:27. Både 

järnvägen och eldistributionsanläggningen klassas som samhällsviktig verksamhet. 

Planerade åtgärder har testats i skyfallsmodellen som visar att det inte skulle uppstå 

någon översvämningsrisk vid ett klimatanpassat 100-årsregn för någon av de 

samhällsviktiga verksamheterna. 

 

Vid nya Sundbyberg station och framtida tråget har skyfallsåtgärderna samordnats 

mellan kommunerna och Trafikverket. Underjordiska åtgärder planeras inom detta 

område. Intagsbrunnar till dessa bör projekteras i detalj i nästa projekteringsskede för 

att säkerställa funktionaliteten av dessa åtgärder. 

 

Framkomlighet till och från planområdet vid skyfall säkerställs till ny bebyggelse och 

ny järnvägsanläggning med de planerade skyfallsåtgärder. Det kommer fortfarande att 

finnas en begränsad framkomlighet vid korsningen Svetsarvägen-Smidesvägen. Den 

nya gatustrukturen inom DP Yrket och Fräsaren kommer att medföra att nya 

tillfartsvägar skapas vilket kommer att förbättra framkomligheten vid skyfall inom 

Solna Business Park. 

 SAMMANFATTNING AV SKYFALLSÅTGÄRDER 

Här sammanfattas de skyfallsåtgärder som rekommenderas för att säkerställa en bra 

hantering av flöden och vattensamlingar vid händelsen av ett skyfall. Förslag på 

regleringar i plankarta ges också. 

 

• Övergripande rekommendationer: 

o Kvartersmark bör utformas så att vattnet vid skyfall kan rinna från 

kvarteren mot gatorna utan att samlas på gårdarna.  

• Skydd för järnvägen kring tråget och östra tunnelmynningen: 

o Både tråg och bullervall bör regleras i plankarta som SKYDD för 

järnvägen. 

o Skyfallsmagasinen som Trafikverket planerar inom sin fastighet bör 

framställas i planbeskrivningen med angivna volymer. 

• Åtgärder för att skydda fastigheter Vargen 14 och Bangården 4 vid Bangatan: 

o Bullervallen vid Bangatan utförs så att vatten kan rinna i 

järnvägsanläggningen, det bör framstå i planbeskrivningen. 

• Åtgärder för att skydda den befintliga elstationen vid fastighet Huvudsta 3:27: 

o Skyfallsytorna öst och söder om elstationen bör regleras i plankartan. 

Totalvolym för de skyfallsytorna bör vara minst 380 m3. 

o Invallning med stödmur och upphöjd kantsten vid västra och norra sidor 

av elstationen bör också regleras i plankarta eller redovisas i 

planbeskrivningen. 

o Höjdsättningen för gatorna som styr flödena till skyfallsytorna bör 

regleras i plankartan. 

• Åtgärder för att skydda befintlig bebyggelse på fastighet Ingenjören 3: 

o Parkmarken utanför fastigheten bör regleras på nivå +19,5 i plankartan.  
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• Åtgärder för att skydda pumpstationen och fjärvärmekamaren vid 

Huvudstafältet: 

o Diket vid östra delen av pumpstationen samt upphöjning av marken runt 

fjärvärmekamaren i Huvudstafältet bör redovisas i planbeskrivningen. 

• Åtgärder kring kv. M och N söder om tråget: 

o Underjordiskt magasin bör redovisas i planbeskrivning. Volym för 

skyfallsmagasinet bör bara minst 650 m
3

. 

o Färdigt golv och entréer för båda kvarteren bör placeras högre än +10,7. 

Detta kan regleras i plankartan. Inga öppningar eller ventilationssystem 

bör placeras under denna nivå och konstruktioner bör uppföras 

vattentäta. 

• Åtgärder kring den nya kv. K och torget söder om Verkmästaren 4: 

o Höjderna på gatan och nedsänkta torgytan (+10,9) bör regleras i 

plankartan. Ytlig översvämningsvolym på minst 250 m
3

 bör beskrivas i 

planbeskrivning. 

o Underjordiskt magasin bör redovisas i planbeskrivning. Volym för 

skyfallsmagasinet bör vara minst 450 m
3

. 

o Färdigt golv och entréer för kv. K bör placeras högre än +11,2. Detta kan 

regleras i plankartan. Inga öppningar eller ventilationssystem bör 

placeras under denna nivå och konstruktioner bör uppföras vattentäta. 

• Ett U-område för omlagda ledningar under tråget inom järnvägsfastigheten bör 

regleras i plankartan. 

• Planerade åtgärder vid dagvattentunnels utlopp bör framställas i 

planbeskrivningen. Kapacitetsökning av utloppet är avgörande för framtidens 

dagvatten- och översvämningsriskhantering inom Huvudstatunnels 

avrinningsområde. Det bör därför säkerställas att detta utförs innan 

byggnationen inom planområdet. 

• Omläggning av dagvattenledningar från tråget till dagvattentunneln inom 

detaljplan Yrket och Fräsaren bör redovisas i planbeskrivningen. 
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